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ਕੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ (ਰੋਕਣਾ) 

ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕ ੇਬੂਸਟਰ ਦੇ ਪਤੀਕਰਮ ਨੰੂ ਵਧਾ ਦਾ ਹੈ - ਵੀਰੋਮ ਅਿਧਐਨ (ਵੈਕਸੀਨ 

ਪਤੀਿਕਿਰਆ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਨੰੂ ਚਾਲ/ੂਬੰਦ) 

 
 

 ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ੀਟ  
Version 3.0, 09Sep2021 

 
ਅਸ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹ ।   
 
 
 
ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ  ਿਕ ਤੁਸ  ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ੋਿਕ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹ ੈਜ  ਨਹ , 

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹ ੈਿਕ ਤਸੁ  ਸਮਝ ਲਵ ੋਿਕ ਅਸ  ਇਹ ਅਿਧਐਨ ਿਕ  

ਕਰ ਰਹ ੇਹ  ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੀ ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।  
 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹਠੇ  ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪੜਨ ਲਈ ਸਮ  ਕੱਢੋ  ਅਤ ੇ

ਅਿਧਐਨ ਬਾਰੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ।ੋ ਜ ੇਕੁਝ ਅਸਪ ਟ ਹੈ, ਜ  ਜ ੇ

ਤੁਸ  ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਦ ੇ
ਿਕਸ ੇਮਬਰ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ ਜ ੋਿਕਸ ੇਵੀ ਪ ਨ ਦੇ ਤਰ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਖੁ  ਹੋਵੇਗਾ।  
 
 
 
ਤੁਸ  ਾਇਦ ਪਿਹਲ  ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਦੀ ਵਰਤ ਭੜਕਾ ਸਿਥਤੀਆ ਂਿਜਵ ਿਕ ਗਠੀਏ ਅਤ ੇਚੰਬਲ ਦੇ 

ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਗ  ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ 

ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜ ੋਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਲਦੇ ਹਨ ਉਨ  ਨੰੂ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ੂਅਤ ੇਨਮੂਨੀਆ ਦ ੇਿਵਰੁੱ ਧ ਟੀਕੇ 

ਪਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਤੀਿਕਿਰਆਵ  ਲਈ ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ,ਉਹਨ  ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵਚ ਜ ੋਮੇਥੋਟੈਕਸੇਟ ਤੇ ਨਹ  ਹਨ।    
 
ਕੋਰੀਆ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਿਧਐਨ ਨ ਿਦਖਾਇਆ ਹ ੈਿਕ ਫਲੂ ਦ ੇਟੀਕੇ ਦ ੇਬਾਅਦ ਮੇਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਦੋ ਹਫਿਤਆ ਂਦਾ 

ਬੇਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਤੀਰੋਧਕ ਪਤੀਿਕਆ ਨੰੂ ਵਧਾ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹ  ਹ ੈਿਕ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ 

ਅਿਜਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਿਵਡ -19 ਦ ੇਿਵਰੁੱ ਧ ਟੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਗੇੀ। ਿਕ ਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਕੋਈ ਸਪੱ ਟ ਸਬੂਤ ਨਹ  ਹ ੈਿਕ ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਾਈ ਤਰੌ ਤੇ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜ  

ਨਹ , ਇਸ ਲਈ ਿਵ ਵ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਰ  ਨ ਿਵਵਾਦਪਰੂਨ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਆਰਯਐੂਮ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਉਦੇ  ਇਹ ਪਤਾ 

ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਕੋਿਵਡ -19 ਬੂਸਟਰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਮ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ  ਜਾਰੀ 

ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੂਸਟਰ ਟੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕਾ ਪਿਹਲੀ ਦੋ-ਖੁਰਾਕ  ਤ ਬਾਅਦ 

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਜਵ ਿਕ ਤੀਜੀ ਜ  ਬਾਅਦ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਇਸਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ  ਿਕ ਇਸਨੰੂ ਬੂਸਟਰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜ  

ਨਹ ।   

VROOM ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ 

ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਉਦੇ  ਕੀ ਹੈ? 
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ਜ ੇਇਹ ਵਧੇਰ ੇਸੁਰੱਿਖਆ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਤ  ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦ ੇਿਨਯੰਤਰਣ 

ਿਵੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤ ੇਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹ ੋ

ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਤੁਸ  ਲੱਛਣ  ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਪਾਪਤ ਕਰ,ੋ ਿਜਸ ਨੰੂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਭੜਕਦੇ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ।  

ਜ ੇਰੁਕਣ ਦਾ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਛਟੋਾ ਹੈ - ਕੀ ਆਪਣੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਮੱਿਸਆਵ  ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇ

ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਨੰੂ ਆਮ ਵ ਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ?    
ਸਾਨੰੂ ਯੂਕ ੇਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨ ਨਲ ਇੰਸਟੀਿਟਉਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਿਰਸਰਚ (ਐਨਆਈਐਚਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਿਦੱਤਾ 

ਿਗਆ ਹ ੈਤ  ਜ ੋਇਹ ਜ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ ੇਿਕ ਕੀ ਕੋਿਵਡ -19 ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਜ  

ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਨਤੀਜ ੇਵਜ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਿਵੱਚ ਫਰਕ ਪਾ ਦਾ ਹ।ੈ ਕੋਿਵਡ -19 

ਬੂਸਟਰ ਟੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕਾ ਪਿਹਲੀ ਦ-ੋਖਰੁਾਕ  ਤ ਬਾਅਦ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਜਵ 

ਿਕ ਤੀਜੀ ਜ  ਬਾਅਦ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਇਸਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ  ਿਕ ਇਸਨੰੂ ਬੂਸਟਰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹ ੈਜ  ਨਹ ।  
 
2 ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੁਝ ਲੋਕ  ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਭੜਕਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਅਸ  ਇਸ ਬਾਰ ੇਹਰੋ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਵ ਗ ੇਿਕ ਕੀ ਉਨ  ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ 

ਹੈ ਜ ੋਦ ੋਹਫਿਤਆ ਂਲਈ ਮੈਥਟੋਰੈਕਸੇਟ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਅਸਥਾਈ ਤਰੌ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ  ਇਸਨੰੂ ਆਮ ਵ ਗ 

ਜਾਰੀ ਰੱਖਦ ੇਹਨ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਭੜਕ ਠਦੇ ਹਨ ਉਨ  ਨੰੂ ਬਚਾਅ ਇਲਾਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ 

ਿਜਵ ਿਕ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੀਰੌਇਡ, ਸਾੜ ਿਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਮ  ਦ ੇਨਾਲ।    
ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਨ, 

ਉਨ  ਨੰੂ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਜ  ਕੋਿਵਡ -19 

ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤ ਬਾਅਦ ਦ ੋਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਇਲਾਜ ਛੱਡਣ 

ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਕਸ ਨੰੂ 

ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ ਨੰੂ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ 

ਬਾਰ ੇਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕੰਿਪਟਰ ਪੋਗਰਾਮ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ 

ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹ ੈ(ਇਸਨੰੂ ਰਡਮਾਈਜ਼ੇ ਨ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ)।  
ਨਟ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਰਫ ਉਨ  ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਜ ੇਤੁਸ  ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ - ਤ  ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੰੂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਦ ੋਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ 

ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਲੈਣਾ 'ਤ ੇਰੋਕਣ' ਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਤੁਹਾਡ ੇਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਆਮ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ  ਨ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ ਅਸਥਾਈ ਰੁਕਾਵਟ 

ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਦ ੇਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ, ਜ ੇਤੁਸ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ 
ਤ  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੀ ਆਮ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।    
 
 

ਅਸ  18 ਸਾਲ ਜ  ਇਸ ਤ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇ560 ਬਾਲਗ  ਨੰੂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹ  ਿਜਨ  ਦੀ ਸੋਜ  ਵਾਲੀਆਂ 

ਸਿਥਤੀਆਂ ਹਨ ਿਜਵ ਿਕ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਸ, ਚੰਬਲ ਅਤੇ ਸਰੋੀਏਿਟਕ ਗਠੀਆ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਾਮਲ 

ਹਨ। ਅਸ  ਘੱਟ ੋਘੱਟ 20 ਐਨਐਚਐਸ ਹਸਪਤਾਲ  ਜ  ਐਨਐਚਐਸ ਦੇਖਭਾਲ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਰ  ਤ ਭਰਤੀ 

ਕਰ ਗੇ।    
 

ਕੌਣ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹ ੈਅਤ ੇਮੈਨੰੂ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਕ  ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ? 
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ੀਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰ ੇਿਵਚਾਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ ਿਕ ਤੁਸ  18 ਸਾਲ ਜ  ਇਸ ਤ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋ, ਇੱਕ ਭੜਕਾ ਸਿਥਤੀ ਹੈ 

ਿਜਸਦਾ ਇਲਾਜ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 3 ਮਹੀਨ ਲਈ ਮੇਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਨਾਲ ਜ  ਤ  ਗੋਲੀਆਂ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜ  ਟੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ 

ਹੈ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਿਹੱਸਾ ਲਦੇ ਹਨ ਉਨ  ਨੰੂ ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕੇ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  
 

 

ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹ  ਹੈ। ਿਹੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ 

ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਤਹੁਾਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਜ  ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ  ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ 

ਤੁਹਾਡ ੇ'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜ  ਨਹ । ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਸ ਪਰਚ ੇਨੰੂ ਰੱਖ ੋਅਤੇ ਆਪਣ ੇਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 

ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤ ਕਰ।ੋ ਜ ੇਤਸੁ  ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਲਖਤੀ 

ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਤ ੇਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ ੇਤੁਸ  ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦ ੇਹੋ 

ਤ  ਤੁਸ  ਅਜੇ ਵੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ ਅਤ ੇਿਬਨ  ਕਾਰਨ ਦੱਸ ੇਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਤੰੁਤਰ ਹੋ। ਇਹ ਤਹੁਾਡ ੇਕਨੰੂਨੀ ਅਿਧਕਾਰ  ਨੰੂ 

ਪਭਾਵਤ ਨਹ  ਕਰੇਗਾ। ਜ ੇਤੁਸ  ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਾਮਲ ਨਾ ਹਣੋ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਮਆਰੀ ਰੁਟੀਨ 

ਐਨਐਚਐਸ ਦੇਖਭਾਲ ਿਮਲੇਗੀ, ਿਜਵ ਿਕ ਤੁਸ   ਿਮਆਰੀ ਐਨਐਚਐਸ ਿਦ ਾ ਿਨਰਦੇ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਹਲ  ਹੀ ਤਹੁਾਡੀ 

ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇ ਵੇਰ  ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਜ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।   
 
 
ਭਾਵ ਤੁਸ  ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ  ਨਹ  - ਤਹੁਾਡੀ ਬੂਸਟਰ ਿਨਯਕੁਤੀ ਦੇ 

ਸਮ ਤ ੇਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ  ਪਵਗੇਾ। ਐਨਐਚਐਸ ਕਦਰੀ ਤਰੌ 'ਤ ੇਕੋਿਵਡ -19 ਬੂਸਟਰ ਪੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈਅਤ ੇਵੀਰੋਮ 

(VROOM) ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ' ਤ ੇਕੋਈ ਪਭਾਵ ਨਹ  ਪਦਾ ਿਕ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੌਣ, ਿਕੱਥ ੇਅਤ ੇਿਕਸ ਨਾਲ 

ਕੋਿਵਡ -19 ਬੂਸਟਰ ਦੀ ਪੇ ਕ  ਕਰਦਾ ਹੈ।   
 
ਜ ੇਤੁਸ  ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਕ ੇਖੁ  ਹ,ੋ ਤ  ਅਸ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਪਰਚ ੇਦ ੇਨਾਲ ਆਏ ਪੱਤਰ ਦ ੇਿਲੰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਹ ਗ।ੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟੌਿਨਕ ਿਲੰਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

ਪੰਨ ਤ ੇਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।   
ਇੱਥ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਪ ਨ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ  ਇਸ 

ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹੋ। ਜ ੇਤੁਸ  ਹ ੋਤ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਜਨਮ ਿਮਤੀ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ (ਜ ੇ

ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਹੈ), ਮੋਬਾਈਲ ਫਨੋ (ਜ ੇਤਹੁਾਡ ੇਕੋਲ ਹੈ), ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ (ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕਲੋ ਹੈ) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਪੀ ਸਰਜਰੀ 

ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ ਤ ੇਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜ ੋਤੁਸ  ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਕ ੇਪੂਰਾ 

ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋਜ ੋਤੁਸ  ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵੱਚ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੰੂ ਇੱਕ ਫਰੀਪੋਸਟ 

ਿਲਫਾਫੇ ਿਵੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ  ਤੁਸ  ਿਚੱਠੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਿਸੱਧਾ ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਿਜੱਥ ੇ

ਇੱਕ ਖੋਜਕਰਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਸਧਾਰਨ ਪ ਨ ਪੁੱ ਛਗੇਾ ਅਤ ੇਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵ ੇਤੁਹਾਡੇ ਤ 

ਪੁੱ ਛੇਗਾ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ  ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹੋ। ਜ ੋਵੀ ਢੰਗ ਤੁਸ  ਵਰਤਣਾ ਚਣੁਦੇ ਹ ੋ

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ? 

ਜ ੇਮ ਿਹੱਸਾ ਲਵ  ਤ  ਮਰੇਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 
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ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਫੈਸਲਾ ਕਰਦ ੇਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ 

ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ੈਤ  ਇਸ ਿਵੱਚ ਤਹੁਾਡ ੇਸਮ ਦ ੇ10 

ਿਮੰਟ ਤ ਵੱਧ ਸਮ  ਨਹ  ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  
 
  
ਜ,ੇ ਤੁਹਾਡ ੇਜਵਾਬ  ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ, ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਸਚੋਦੀ ਹ ੈ

ਿਕ ਤੁਸ  ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ 

ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਅਿਧਐਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜ  ਟੀਮ (ਇਸ 

ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕ ਤੁਸ  ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਕਵ ਬਣਾਇਆ ਹ)ੈ ਤਹੁਾਨੰੂ ਦੱਸਗੇੀ। ਜ ੇ
ਤੁਸ  ਢੁਕਵ ਹੋ, ਤ  ਅਸ  ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਗ ੇਿਜਸਨ ਤਹੁਾਨੰੂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਿਦੱਤਾ ਹ ੈਤ  ਜ ੋਉਨ  ਨੰੂ ਇਹ 

ਦੱਿਸਆ ਜਾ ਸਕ ੇਿਕ ਤੁਸ  ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹ।ੋ  
 
ਿਫਰ ਤਹੁਾਨੰੂ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਵੇਗੀ ਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇਅਤ ੇਖੋਜਕਰਤਾਵ  ਲਈ 

ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਸਮ ਤ ੇਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ 

ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਿਵਡ -19 ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ  ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਬੂਸਟਰ ਟੀਕੇ ਦਆੁਰਾ 

ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕਾ ਪਿਹਲੀ ਦ-ੋਖੁਰਾਕ  ਤ ਬਾਅਦ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਜਵ ਿਕ ਤੀਜੀ ਜ  ਬਾਅਦ ਦੀ 

ਖੁਰਾਕ, ਇਸਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ  ਿਕ ਇਸਨੰੂ ਬੂਸਟਰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜ  ਨਹ ।  
 
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਦਬੁਾਰਾ ਜ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ ੇਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਖੁ  ਹ ੈ

ਿਕ ਤੁਸ  ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ ਤ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ (ਇਜਾਜ਼ਤ) 

ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਿਜਸ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਤਹੁਾਨੰੂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਟੈਬਲੇਟ ਕੰਿਪਊਟਰ 

ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੌਿਨਕ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡ ੇਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਟੀਮ ਦਾ ਮਬਰ ਵੀ ਇਸ 'ਤ ੇਦਸਤਖਤ 

ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ  ਤਹੁਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਗਜ਼ੀ 

ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗ ੇਜ ੇਤੁਸ  ਿਕਸ ੇਕਲਮ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਗੋੇ।    
ਿਫਰ ਤਹੁਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਪ ਨਾਵਲੀ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਪ ਨ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਉਚਾਈ ਅਤ ੇ

ਭਾਰ ਬਾਰ ੇਪੁੱ ਛੋ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ ਲਓ, ਜੀਵਨ ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕ, ਆਪਣ ੇਿਪਛਲੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੀ 

ਤਾਰੀਖ, ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲ  ਕਿੋਵਡ -19 ਸੀ ਅਤ ੇਤੁਸ  ਆਪਣੀ ਆਮ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਿਕਵ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਨ  ਪ ਨ  ਦ ੇ ਤਰ 

ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਤਹੁਾਨੰੂ 10 ਿਮੰਟ ਤ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮ  ਨਹ  ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਬਰ ਤਹੁਾਡ ੇਖਨੂ ਦ ੇ

ਟੈਸਟ  ਦੇ ਮੁੱ ਲ  ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਮੈਡੀਕਲ ਨਟਸ ਦੀ ਵੀ ਜ ਚ ਕਰੇਗਾ ਜ ੋਭੜਕਾ ਸਿਥਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ  

ਲਈ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ ਚੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ।   
ਿਫਰ ਖੂਨ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟ ੇਨਮੂਨ ਨੰੂ 7 ਿਮਲੀਲੀਟਰ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੋਏਗੀ - ਇਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਖਨੂ ਨਾਿਟੰਘਮ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜੱਥ ੇਿਵਿਗਆਨੀ ਇਸ ਨੰੂ ਯੂਕ ੇਿਵੱਚ ਪਯੋਗ ਾਲਾਵ  

ਿਵੱਚ ਭੇਜ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਟਊਬ  ਿਵੱਚ ਵੰਡਣਗੇ ਤ  ਜ ੋਤਹੁਾਡ ੇਖਨੂ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ -19 ਆਰਬੀਡੀ (ਰੀਸਪੈਟਰ ਬਾਈਿਡੰਗ ਡਮੋਨੇ) 

ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਤਹੁਾਡ ੇਖੂਨ ਿਵੱਚ ਆਰਬੀਡੀ ਦਾ ਚ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹ ੈਿਕ ਿਕ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹ ੈ

ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਿਵਡ -19 ਤ ਸਰੱੁਿਖਆ ਹ ੈਿਕ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਵੀ ਕੋਿਵਡ -19 ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿ  ਕਰਨ 

ਲਈ ਐਟਂੀਬਾਊਡੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਦੀ ਪਤੀਰੋਧੀ ਪਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆ ਦਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਬਿਲਕ ਹਲੈਥ ਇੰਗਲਡ ਦੁਆਰਾ ਪਬੰਿਧਤ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਯਗੋ ਾਲਾ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।   
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ਨਾਲ ਹੀ 560 ਭਾਗੀਦਾਰ  ਿਵੱਚ 100 ਜ ੋਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਨ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੁਣ ੇਜਾਣਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਖਨੂ 

ਿਵੱਚ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਿਕੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਐਨਐਚਐਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਯੋਗ ਾਲਾ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਉਹੀ 100 ਪਤੀਭਾਗੀਆ ਂਦੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਨਾਮਕ ਿਕਸ ੇਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਨ  ਦ ੇਖੂਨ ਦੀ ਜ ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ ੋ

ਐਟਂੀਬਾਊਡੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਨਰਪੱਖ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।ਇਹ ਟੈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਪਯੋਗ ਾਲਾ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ 

ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਤਹੁਾਡ ੇਨਮੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਉਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਵੇਰਵ ੇਨਹ  ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤ  ਜ ੋ

ਉਹ ਉਨ  ਤ ਤਹੁਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।   
ਭਾਵ ਤੁਸ  ਆਪਣ ੇਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜ  ਸਾਰੇ 3 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡ ੇਤ 

ਉਨੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ (7 ਿਮਲੀਲੀਟਰ - ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ)।  
 
ਤੁਹਾਡ ੇਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਉਡੀਕ (COVID-19 ਟੀਕਾ ਪਿਹਲੀ ਦੋ-ਖੁਰਾਕ  ਿਜਵ ਿਕ ਤੀਜੀ ਜ  ਬਾਅਦ ਦੀ 

ਖੁਰਾਕ ਤ ਬਾਅਦ ਿਦੱਤੀ ਗਈ) ਿਨਯੁਕਤੀ:  

 
ਜ ੇਤੁਸ  ਸਿਹਮਤ ਹੋ, ਤ  ਅਸ  ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਇੱਕ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਟੈਕਸਟ ਭੇਜ ਗੇ ਇਹ ਪੁੱ ਛ ਕ ੇਿਕ ਕੀ ਤਹੁਾਨੰੂ ਅਜ ੇ

ਤੱਕ ਆਪਣ ੇਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਕੋਈ ਿਮਤੀ ਪਾਪਤ ਹਈੋ ਹੈ। 

(ਉਨ  ਲਈ ਜ ੋਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ  ਹਨ ਤੁਸ  ਹਫਤਾਵਾਰੀ 

ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਜ  ਜਦ ਤਹੁਾਡ ੇਕੋਲ 

ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋਵੇ ਤ  ਵੀਰੋਮ (VROOM) 

ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਨਾਲ ਖੁਦ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦ ੇਹੋ)।   
ਜਦ ਤਹੁਾਡੀ ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਤ  

ਅਸ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹ  ਿਕ ਤਸੁ  ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵੱਚ 
ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਨੰੂ ਜ  ਤ  ਅਿਧਐਨ ਸਮਰਿਪਤ ਇਲੈਕਟੌਿਨਕ ਪੰਿਨਆਂ ਰਾਹ  ਜ  ਦਫਤਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੰੂ 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹ  ਦੱਸੋ।ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ/ਅਿਧਐਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਿਫਰ ਤਹੁਾਨੰੂ ਕੁਝ ਸੰਖੇਪ ਪ ਨ ਪੁੱ ਛੇਗਾ ਅਤੇ ਬ ਰਤੇ ਤੁਸ  

ਅਿਧਐਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇਵ:ੋ 
● ਿਜਵ ਤੁਸ  ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣ ੇਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਨੰੂ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ।ੋ  

● ਕੋਿਵਡ ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਤ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 2 ਹਫਿਤਆ ਂਲਈ ਆਪਣ ੇਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਨੰੂ ਅਸਥਾਈ 

ਤੌਰ 'ਤ ੇਰੋਕ ਿਦਓ।  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹੜ ੇਸਮੂਹ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਤਹੁਾਨੰੂ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ।   
 
ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤ  ਜ ੋਉਨ  ਨੰੂ ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਭਾਗ 

ਲੈਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਸਮਹੂ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਬਾਰ ੇਦੱਿਸਆ ਜਾ ਸਕ ੇ 
 
 
ਤੁਹਾਡ ੇਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤ ਬਾਅਦ (ਪਿਹਲੀ ਦੋ ਖੁਰਾਕ  ਿਜਵ ਿਕ ਤੀਜੀ ਜ  ਬਾਅਦ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ 

ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕਾ) ਿਨਯੁਕਤੀ: 

 
ਤੁਹਾਡ ੇਬੂਸਟਰ ਤ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ, ਅਸ  ਤੁਹਾਨੰੂ 2 ਹਫਿਤਆ ਂਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ 

ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 6 ਟੈਕਸਟ ਸੁਨਹੇ ਭੇਜ ਗੇ ਤ  ਜ ੋਤਹੁਾਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇਿਕ ਤਹੁਾਨੰੂ ਿਕਸ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ 
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ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸ  ਿਕਸ ਤਰ  ਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇ2 ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ ਤੁਸ  ਿਕਸ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਨੰੂ 

ਸੰਭਾਿਲਆ ਹੈ। (ਜ ੇਤੁਸ  ਨਹ  ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ  ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਬਰ ਤਹੁਾਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜ  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੋਟੀਆਂ ਈਮੇਲ  ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹ)ੈ। 
 
ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਿਜੱਥ ੇਤੁਸ  ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਅਤ ੇਪਿਹਲਾ ਨਮੂਨਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ,  ਜਦ ਤੁਸ  ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਬਸੂਟਰ 

ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ, ਿਫਰ ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ  ਉਸ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 

ਹਸਪਤਾਲ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ (ਲਗਭਗ 7 ਿਮਲੀਿਲਟਰ - ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕ)ੇ ਦਣੇ ਲਈ 

ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਤਾਰੀਖ ਅਤ ੇਸਮ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੂਸਟਰ 

ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਅਤੇ 12 ਹਫਿਤਆ ਂਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪ ਨ  ਦੇ ਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਹੁਾਡੀ ਪਿਹਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਵੱਚ 

ਪ ਨਾਵਲੀ/ਪ ਨ ਜ ੋਤੁਸ  ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੜਕਾ ਸਿਥਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ  ਇੱਕ 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਪ ਨਾਵਲੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਆਮ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਿਕਵ ਰੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਅਸ  ਤਹੁਾਡੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਬੂਸਟਰ 

ਟੀਕਾਕਰਣ, ਤੁਹਾਡ ੇਬੂਸਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤ ਤੁਸ  ਆਪਣਾ ਮਥੈੋਟਰੈਕਸੇਟ ਿਕਵ ਲੈ ਰਹ ੇਹੋ, ਅਤ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦ ੇਭੜਕਣ 

ਅਤੇ ਤੁਸ  ਉਨ  ਨਾਲ ਿਕਵ ਨਿਜੱਠਦ ੇਹੋ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੋਗ।ੇ   
ਆਪਣੀਆਂ 4 ਅਤੇ 12 ਹਫਿਤਆਂ ਦੀਆ ਂਮੁਲਾਕਾਤ  ਤ ੇਸਮ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ - ਜ ੇਤੁਸ  ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤ ਪਿਹਲ  ਛੋਟੀ ਪ ਨਾਵਲੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ, ਤ  ਇਹ ਤਹੁਾਨੰੂ ਈਮੇਲ ਜ  ਡਾਕ ਰਾਹ  

ਤੁਹਾਡ ੇਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਦੌਰ ੇਤ ਪਿਹਲ  ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਭਜੇੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਨ  ਪ ਨ  ਦੇ ਤਰ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਤਹੁਾਨੰੂ 10 

ਿਮੰਟ ਤ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮ  ਨਹ  ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ ੇਨਹ , ਜਦ ਤਸੁ  ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਦ ੇਹੋ, ਤ  ਪ ਨਾਵਲੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਰਨ 
ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨਮੂਨਾ (7 ਿਮ.ਲੀ. - ਿਸਰਫ 

ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ)। ਅਸ  ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਦ ੇਹ  ਿਕ ਇਹਨ  ਿਵੱਚ 

ਹਰੇਕ ਫੇਰੀ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਿਮੰਟ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਿਫਰ 

ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਗੇਾ।  
 
ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਬੂਸਟਰ ਿਕਸ ੇਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇਬਦਿਲਆ ਜ  ਦਰੇੀ ਨਾਲ 

ਆ ਦਾ ਹੈ - ਮੁਲਾਕਾਤ  ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਤ  

ਜ ੋਉਹ ਤਹੁਾਡ ੇਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਅਤੇ 12 ਹਫਿਤਆ ਂ

ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਣ ਜ ੇਅਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਰਫ ਆਕਸਫੋਰਡ 
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਏੋਗੀ।  
 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇਬ ਤ ਬਾਹਰ ਨਹ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਤ 3 ਅਿਧਐਨ 

ਮੁਲਾਕਾਤ  ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਯਾਤਰਾ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਧਐਨ ਦ ੇਅੰਤ 

ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋ ਪ ੰ ਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਨ ਾਨ ਿਮਲੇਗਾ।    
ਇਸ ਸਮ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈ(ਆਰਬੀਡੀ ਿਵਰੋਧੀ ਐਟਂੀਬਾਡੀ) ਅਤ ੇਕੋਿਵਡ -19 ਤ 

ਸੁਰੱਿਖਆ (ਪਤੀਰੋਧਕਤਾ) ਦ ੇਪੱਧਰ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ  ਸਮਿਝਆ ਨਹ  ਿਗਆ ਹੈ। ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਚਾਹੋ ਤ  

ਅਸ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਗੇ ਅਤ ੇਇਹ ਵੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਨਮੂਿਨਆ ਂ'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੂਨ ਦੇ ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਕੀ ਸਨ। ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਣੇੀ 

ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰ ੇਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤ  ਜ ੋਤੁਸ  ਵੇਖ ਸਕ ੋਿਕ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦ ੇ

ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਡ ੇਨਤੀਜ ੇਿਕਵ ਹਨ। ਤੁਹਾਡ ੇਐਟਂੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸਰੱੁਿਖਆ ਦਾ ਿਸਰਫ ਿਹੱਸਾ ਹਨ, ਜ ੋਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ 

ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਵਰਤਗੇਾ ਅਤ ੇਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਮਾਿਪਆ ਜਾਵਗੇਾ। ਨਤੀਜ ੇਿਸਰਫ ਤਹੁਾਡੀ 
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ਿਦਲਚਸਪੀ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹ  ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 

ਤੁਸ  ਆਪਣ ੇਨਮੂਿਨਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਪਾਪਤ ਕਰਗੋ,ੇ ਪਰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦ ੇਨਮੂਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ  ਦੀ ੇਣੀਆਂ ਤ ਇਲਾਵਾ-

ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਵੀ ਜ  ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ  ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜ,ੇ ਿਕਸ ੇਕਾਰਨ 

ਕਰਕ,ੇ ਤੁਹਾਡ ੇਟੀਕੇ ਦੇ ਬੂਸਟਰ ਤ ਪਿਹਲ  ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਇਹ ਅਿਧਐਨ ਫੇਰੀ ਨਹ  ਹੈ ਤ  ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ 

ਬਣਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਮਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ।   
 
 
ਅਸ  ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹ  ਿਕ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਨਐਚਐਸ ਅਤੇ ਹਰੋ ਦੇ  ਨੰੂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਪੱ ਟ 

ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਿਕ “ਕੀ ਕੋਿਵਡ -19 ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਸਮ 2 ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤ ੇਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਨੰੂ 

ਰੋਕਣਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪਤੀਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸ  ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਕ ਅਿਧਐਨ ਤਹੁਾਡੀ ਿਸੱਧੀ 

ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜ ੋਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੰੂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਉਨ  ਸਾਿਰਆ ਂਨੰੂ ਲਾਭ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 

ਿਜਨ  ਨੰੂ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ -19 ਦ ੇਿਵਰੁੱ ਧ ਟੀਕਾਕਰਣ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ , ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਭਿਵੱਖ 

ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਭ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦ ੇਹਨ।    
ਦੋ ਹਫਿਤਆ ਂਲਈ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਭੜਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ 

ਜੋਖਮ ਹ ੈਹਾਲ ਿਕ, ਤੁਸ  ਆਮ ਵ ਗ ਭੜਕਣ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਗੋ।ੇ   
 
ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰ ੇਕੁਝ ਪ ਨ  ਦ ੇ ਤਰ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸੁਿਵਧਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜ  ਕੁਝ ਪ ਨ  ਦ ੇ

ਤਰ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜ ੇਤਸੁ  ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ ਅਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤ  ਤਹੁਾਨੰੂ 

ਪ ਨ  ਦ ੇ ਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ  ਹੈ।   
 

The only people who will know that you are taking part in this study will be the members of the  
 
ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਿਰਸਰਚ ਟੀਮ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇ ੇਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲ ਿਕ, ਤੁਸ  

ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦ ੇਹੋ ਿਕ ਤੁਸ  ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਿਸਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ  ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜ ੋ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਿਜਨ  ਨੰੂ ਅਿਧਐਨ ਬਾਰ ੇਤਹੁਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ  ਤਹੁਾਡ ੇ

ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ, ਜ  ਕਦਰੀ ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਜ ੋਤਹੁਾਡ ੇਜੀਪੀ ਨੰੂ ਦੱਸਗੇੀ ਜ ੇਤਸੁ  

ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜ ੋ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਿਟੰਘਮ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਜ ੋਅਿਧਐਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ, ਐਨਐਚਐਸ 

ਟਰੱਸਟ ਜ  ਗਰੈ-ਐਨਐਚਐਸ ਸਾਈਟ  ਤ ੇਤਹੁਾਨੰੂ ਐਨਐਚਐਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਜਨ  ਿਵੱਚ ਤਹੁਾਡੀ 

ਅਿਧਐਨ ਮੁਲਾਕਾਤ , ਅਤੇ ਰਾ ਟਰੀ ਖੋਜ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਖੋਜ ਨਰਸ  ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸਮਹੂ ਿਜਸਨੰੂ 

ਕਲੀਨੀਕਲ ਿਰਸਰਚ ਨਟਵਰਕ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿਵ ਲੇ ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਹ  ਕਰ 

ਸਕਣਗੇ, ਅਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜ  ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵ ੇਨਹ  ਲੱਭ ਸਕਣਗੇ। ਪੇਪਰਵਰਕ ਜ ੋਿਕ ਖੋਜ ਟੀਮ, ਜ  ਇਲਾਜ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਕਲੀਿਨਕਲ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਨੰੂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਬੰਿਧਤ ਇੱਕ 

ਇਲੈਕਟੌਿਨਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ   
 
ਅਸ  ਤੁਹਾਡ ੇਜੀਪੀ (ਫੈਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕ ੇਉਨ  ਨੰੂ ਦੱਸ ਗ ੇਿਕ ਤੁਸ  ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ 

ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ ੋਗਏ ਹ,ੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਹਾਲ ਿਕ, ਅਸ  

ਤੁਹਾਡ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਅਿਧਐਨ ਪ ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਤਰ ਉਨ  ਨਾਲ ਸ ਝ ੇਨਹ  ਕਰ ਗ।ੇ  
 
 

ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦ ੇਲਾਭ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ? 

ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹ ? 

ਕੀ ਮੇਰੇ ਵੇਰਵ ੇਗੁਪਤ ਰੱਖ ੇਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
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ਅਸ  ਨਿਤਕ ਅਤ ੇਕਨੰੂਨੀ ਅਿਭਆਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਗ ੇਅਤੇ ਤਹੁਾਡ ੇਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀ 

ਜਾਏਗੀ।  
 
ਜ ੇਤੁਸ  ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਾਮਲ ਹੁੰ ਦ ੇਹੋ, ਤ  ਅਸ  ਖੋਜ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਤਹੁਾਡ ੇਅਤ ੇਤਹੁਾਡ ੇਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ  ਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਗ।ੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਇੱਕ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯੂਕ ੇਡਾਟਾ ਪੋਟੈਕ ਨ ਕਨੰੂਨ  ਦ ੇਅਧੀਨ, ਨੌਿਟੰਘਮ 

ਯਨੂੀਵਰਿਸਟੀ ਡਟੇਾ ਕੰਟਰਲੋਰ ਹ ੈ(ਡਾਟਾ ਸਰੱੁਿਖਆ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤਰੌ ਤ ੇਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਹ,ੈ ਹਾਲ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ 

ਅਿਧਐਨ ਪੂਰਾ ਨਹ  ਹੁੰ ਦਾ ਡਟੇਾ ਨੰੂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦਆੁਰਾ ਵੀ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ) 

ਅਤੇ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਜ ਚਕਰਤਾ (ਪੋਫਸੈਰ ਅਿਭ ਕੇ ਅਿਭ ਕੇ) ਡਾਟਾ ਕਸਟਡੋੀਅਨ ਹ ੈ(ਡਟੇਾ ਤੱਕ 

ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਪਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹ)ੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਅਸ  ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹ । ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ, ਬਦਲਣ ਜ  ਿਲਜਾਣ 

ਦੇ ਤੁਹਾਡ ੇਅਿਧਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਨੰੂਨ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੰੂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤ ੇਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡ ੇ

ਅਿਧਕਾਰ  ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਸ  ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਿਵਅਕਤੀਗਤ - ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਗੇ।  
 
ਤੁਸ  ਇਸ ਬਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਿਕ ਅਸ  ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਵ ਕਰਦੇ ਹ  ਅਤੇ ਸਾਡੇ 

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਿਟਸ ਨੰੂ ਇੱਥ ੇਪੜ ਸਕਦ ੇਹ : 
https://www.nottingham.ac.uk/utilities/privacy.aspx 
 
ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕਿੜਆਂ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਿਟੰਘਮ ਅਤ ੇਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦ ੇ

ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਸਟਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ ੋਖੋਜ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। ਉਨ  ਨੰੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵ  ਦ ੇ

ਅਿਧਕਾਰਤ ਲੋਕ  ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਇਹ ਅਿਧਐਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਖੋਜ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਾਿਰਆ ਂਦਾ ਤਹੁਾਡ ੇਲਈ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਅਸ  ਇਸ ਿਡਊਟੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 

ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿ  ਕਰ ਗੇ।   
ਿਜੱਥ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬਾਰੇ ਸੰਭਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ (ਕੇਅਰ ਸਟਰ) ਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤ ਤਹੁਾਡਾ ਨਾਮ 

ਅਤੇ ਪਤਾ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਲੱਖਣ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤ  ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਤ ਪਛਾਿਣਆ ਨਾ ਜਾ 

ਸਕ,ੇ ਹਾਲ ਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਿਕ ਅਸ  ਪਛਾਣ ਸਕਦ ੇਹ  ਤਸੁ  ਖਜੋ ਦ ੇਅੰਕਿੜਆ ਂ

ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰੀ ਿਰਕਾਰਡ  ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ  ਇਹਨ  ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਿਮਤੀ 

ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹਏੋਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਹ ੋਤ  ਉਹਨ  

ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਤ ੇ

ਦਸਤਖਤ ਕਰਕ ੇਤੁਸ  ਉਪਰਕੋਤ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।   
ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ ੋਤਸੁ  ਆਪਣੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਵਲੇੇ ਿਦੰਦ ੇਹ,ੋ ਅਿਧਐਨ ਦ ੇਅੰਤ ਤ 12 ਮਹੀਿਨਆ ਂ

ਲਈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤ  ਜ ੋਅਸ  ਅਿਧਐਨ ਦ ੇਨਤੀਿਜਆ ਂਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਫਾਲੋ-ਅਪ 

ਅਿਧਐਨ  ਬਾਰ ੇਤਹੁਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ (ਜਦ ਤੱਕ ਤਸੁ  ਸਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦਓ ਿਕ ਤਸੁ  ਸੰਪਰਕ ਨਹ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦ)ੇ 

ਜ ੇਤਸੁ  ਬਤੇਰਤੀਬ ੇਹ ੋਜ ਦ ੇਹ।ੋ ਜ ੇਤਸੁ  ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਦ ੇਹ ੋਪਰ ਿਕਸ ੇਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇ

ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਨਾ ਬਣ ੋ- ਜਦ ਬਤੇਰਤੀਬੀਕਰਨ ਬੰਦ ਹ ੋਜ ਦਾ ਹ ੈਤ  ਤਹੁਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਮਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅੰਕਿੜਆਂ ਤ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤ ੇਿਸਰਫ ਉਨ  ਨੰੂ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹਵੇੋਗੀ ਿਜਨ  ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ।ੈ 

ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ (ਿਰਸਰਚ ਡਾਟਾ) 7 ਸਾਲ  ਲਈ ਸਰੱੁਿਖਅਤ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵਗੇਾ। ਇਸ ਸਮ ਤ ਬਾਅਦ ਤਹੁਾਡਾ ਡਟੇਾ ਸਰੱੁਿਖਅਤ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਨਪਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਾਮਲ ਸਾਰ ੇਲੋਕ  ਦੁਆਰਾ 
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ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਵਰਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ,ਂ ਿਸਰਫ ਡੇਟਾ ਕਸਟਡੋੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਖਜੋ ਟੀਮ ਦ ੇਮਬਰ  

ਨੰੂ ਹੀ ਤਹੁਾਡ ੇਿਨਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵੇਗੀ।  
 

ਨਾਿਟੰਘਮ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਸਰਕਾਰ  ਅਤ ੇਸਾਡ ੇਫੰਡਰ  ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਂਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਅਸ  

ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਸਮਾਜਕ ਦਖੇਭਾਲ ਿਵੱਚ ਖਜੋ ਲਈ ਹਰੋ ਯਨੂੀਵਰਿਸਟੀਆ ਂਅਤ ੇਸੰਸਥਾਵ  ਸਮਤੇ 

ਹੋਰਨ  ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵ  ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਖਜੋ ਡੇਟਾ ਸ ਝ ੇਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ।  

ਿਰਸਰਚ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਸ ਝਾ ਕਰਨਾ  ਪੀਅਰ ਜ ਚ, ਮੜੁ ਵਰਤ (ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੋਜ ਦੀ ਨਕਲ 

ਤ ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕ)ੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ  ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ 

ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਡਟੇਾ ਸ ਝਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤਰੌ 'ਤ ੇਗਪੁਤ ਰੱਿਖਆ ਜ ਦਾ 

ਹੈ (ਤ  ਜ ੋਤਹੁਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕ)ੇ ਪਰ ਜ ੇਸਾਨੰੂ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ ਝੀ ਕਰਨ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਤ  ਅਸ  ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲਵ ਗ ੇਅਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰ ਗ ੇਿਕ ਇਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਿਫਰ ਜ ੇਡੇਟਾ ਉਨ  ਦੇ  ਨਾਲ ਸ ਝਾ ਕਰਨਾ ਹ ੈਿਜਨ  ਦ ੇਡੇਟਾ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਯੂਕ ੇਦ ੇਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸ  ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਿਕਵ ਕਰ ਗੇ।  
 
 
 
 
ਤੁਸ  ਿਬਨ  ਕਾਰਨ ਦੱਸ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਤ ਿਪੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਯਾਦ 

ਰੱਖ,ੋ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਤਹੁਾਡਾ ਫਸੈਲਾ ਹ ੈਜ ੇਤੁਸ  ਹੁਣ ੇਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ, ਪਰ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ  ਆਪਣਾ 

ਮਨ ਬਦਲਦ ੇਹੋ, ਤ  ਇਹ ਐਨਐਚਐਸ  ਤ ਤਹੁਾਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇਿਮਆਰ ਨੰੂ ਨਹ  ਬਦਲੇਗਾ। ਜ ੇਤੁਸ  ਿਕਸ ੇ

ਵੀ ਸਮ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤ  ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾ 

ਅਤ ੇਨਮੂਨ ਰੱਖ ੇਜਾਣਗੇ। ਤਹੁਾਡ ੇਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਅਿਧਐਨ ਬਾਰ ੇਸੰਪਰਕ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜ  ਕੋਈ ਹਰੋ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ 

ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ ੇਤੁਸ  ਅਿਧਐਨ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਲਦ ੇਹ ੋ(ਭਾਵ ਤੁਸ  ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਤ ਿਬਮਾਰ 

ਹੋ ਜ ਦ ੇਹ)ੋ, ਤ  ਅਸ  ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲ  ਤ ਲਏ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਨਮੂਨ ਰੱਖ ਗੇ, ਅਤ ੇਅਸ  ਿਕਸ ੇਵੀ 

ਪ ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹੁਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵ ਗੇ।    
 
 
ਅਸ  ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂਨੰੂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਖੋਜਕਰਤਾਵ  ਅਤ ੇਪੇ ੇਵਰ  ਨਾਲ ਸ ਝਾ ਕਰ ਗੇ ਤ  ਜ ੋਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ 

ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼  ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ੇਨਾਲ ਹੀ, ਅਸ  ਨਤੀਿਜਆ ਂਨੰੂ ਖੋਜ ਿਰਪੋਰਟ  ਅਤ ੇ

ਿਵਿਗਆਨਕ ਕਾਨਫਰੰਸ  ਿਵੱਚ ਪੇ  ਕਰ ਗੇ, ਅਤ ੇਉਨ  ਨੰੂ ਿਵਿਗਆਨਕ ਰਸਾਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਪਕਾ ਤ ਕਰ ਗ।ੇ ਅਿਧਐਨ ਦ ੇ

ਨਤੀਜ ੇਅਿਧਐਨ ਦ ੇਅੰਤ ਿਵੱਚ www.vroom-study.co.uk 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।    
 

ਜ ੇਤੁਸ  ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਤ ੇਇਸ ਬਾਰ ੇਦੱਸ ੋ

ਵੀਆਰਯੂਐਮ ਅਿਧਐਨ ਦ ੇਿਹੱਸ ੇਵਜ ਤੁਹਾਡ ੇਖੂਨ ਦ ੇਨਮੂਿਨਆਂ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਿਕਸ ੇਵੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਿਜਆਂ 

ਦੇ ਅਰਥ  ਦੇ ਸਪੱ ਟੀਕਰਨ ਪੱਤਰ ਦ ੇਨਾਲ ਅਿਧਐਨ ਦ ੇਵੱਖ ੋਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹ  ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਕੀ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਸ ਝ ੇਕਰਨ 

ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਾਨੰੂ ਖੁ ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ ੇਤੁਸ  ਇਹ ਨਤੀਜ ੇਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ ੋਤ  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਨੰੂ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਤ ੇ

ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡ ੇਖੂਨ 'ਤ ੇਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ' ਤ ੇਿਸੱਧ ੇਤਰੌ 'ਤ ੇਨਹ  ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ - ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਟੈਸਟ  ਦ ੇ

ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜ ੇਅਿਧਐਨ ਦ ੇਅੰਤ' ਤ ੇਤਹੁਾਨੰੂ ਭੇਜ ੇਜਾਣਗੇ।    

ਅਸ  ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਾਮਲ ਨਹ  ਕਰ ਗੇ ਜ ੋਨਤੀਿਜਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕ ੇਜ ੇਇਸ ਖੋਜ ਦ ੇਫੰਡਰ  ਿਵੱਚ ਕੋਈ 

ਸਾਨੰੂ ਹੋਰ ਖੋਜਕਰਤਾਵ  ਜ  ਆਪਣ ੇਲਈ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਅੰਕੜ ੇਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤ  ਅਸ  ਪਿਹਲ  

ਜ ੇਮ ਅਿਧਐਨ ਜਾਰੀ ਨਹ  ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਤ  ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਅਿਧਐਨ ਦ ੇਅੰਤ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
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ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਗ ੇ(ਭਾਵ ਅਸ  ਤਹੁਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤ ੇਹਰੋ ਪਛਾਣ ਦ ੇਵੇਰਵ ੇਬਾਹਰ ਕੱਢ ਗ)ੇ ਤ  ਜ ੋਤਹੁਾਡੀ 

ਪਛਾਣ ਨਾ ਹ ੋਸਕ।ੇ  
 
 
ਅਸ  ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਗ ੇਤ  ਜ ੋਬਾਕੀ ਬਚ ੇਨਮੂਿਨਆ ਂਨੰੂ ਸੰਭਾਿਲਆ ਜਾ ਸਕ ੇਅਤ ੇਭਿਵੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਖੋਜ 

ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕ ੇ- ਇਹ ਿਵਕਲਿਪਕ ਹੈ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸੰਕੇਤ ਕਰ ੋਿਕ ਜ ੇਤੁਸ  ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 

ਸਿਹਮਤ ਹ)ੋ। ਨਮੂਨ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਿਵਲੱਖਣ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦ ੇਿਹਊਮਨ ਿਟ ੂ ਿਰਸਰਚ ਲਾਇਸਸ (ਨੰਬਰ 

12265) ਦ ੇਅਧੀਨ ਨਾਿਟੰਘਮ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਖ ੇਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਇਹਨ  ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਪੋਫੈਸਰ ਅਿਭ ੇਕ ਅਿਭ ੇਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ ਤ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੋਜਕਰਤਾਵ  ਦਆੁਰਾ 

ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਿਜਨ  ਨ ਪਿਹਲਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆ ਂਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਜਕਰਤਾ 

ਵੀ ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਤੇ ਗਏ ਿਕਸ ੇਵੀ ਨਮੂਨ ਜ  ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਗਪੁਤ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜ ੇਤੁਸ  ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ  ਹੋ ਤ  ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨਮੂਿਨਆਂ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਮਨੱੁਖੀ ਿਟ ੂ 

ਅਥਾਰਟੀ ਦ ੇਅਿਭਆਸ ਦੇ ਿਨਯਮ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   
ਤੁਹਾਡ ੇਨਮੂਿਨਆ ਂ'ਤ ੇਕੋਈ ਜੈਨਿਟਕ ਟੈਸਟ ਨਹ  ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  
 

 
 
ਨਾਿਟੰਘਮ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਰਾਇਮਟੋੇਲੋਿਜਸਟ ਪੋਫਸੈਰ ਅਿਭ ਕੇ 

ਅਿਭ ੇਕ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦ ੇਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਗਆਨੀ ਪੋਫੈਸਰ ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਬੋਇਨਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦਆੁਰਾ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਨੰੂ ਰਾ ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਾਪਤ ਕਲੀਿਨਕਲ ਟਾਇਲ ਯੂਿਨਟ ਦੁਆਰਾ ਵੀ 

ਸਮਰਥਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਕਲੀਿਨਕਲ ਟਾਇਲਸ ਿਰਸਰਚ ਯੂਿਨਟ (ਓਸੀਟੀਆਰਯ)ੂ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ 

ਹੈ, ਜ ੋਿਕ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਖ ੇਅਧਾਰਤ ਹ।ੈ ਅਿਧਐਨ ਨੰੂ ਨ ਨਲ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਿਰਸਰਚ 

ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ    
 
 
 
 
 
 
ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜਕਰਤਾਵ  ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼  ਦ ੇਪਤੀਿਨਧੀਆ ਂਦ ੇਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੋਜ ਨਿਤਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨ ਇਸ 

ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤ ੇਪਵਾਨਗੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰ  ਦ ੇਿਹੱਤ  ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ, ਐਨਐਚਐਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀ ਖੋਜ 

ਲੋਕ  ਦ ੇਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੂਹ, ਿਜਸਨੰੂ ਿਰਸਰਚ ਐਿਥਕਸ ਕਮੇਟੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਵੇਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਯਰੌਕ ਾਇਰ 

ਐਡਂ ਿਦ ਹੰਬਰ - ਲੀਡਜ਼ ਵੈਸਟ ਿਰਸਰਚ ਐਿਥਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈਅਤੇ 

ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਏ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਆਈਆਰਏਐਸ  ਹੈ: 303827  
 
 
   

ਮੇਰੇ ਦਆੁਰਾ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਿਕਸ ੇਵੀ ਨਮੂਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਖੋਜ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਫੰਿਡੰਗ ਕੌਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? 

ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਨੰੂ ਿਕਸ ਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ? 

ਜ ੇਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਹੋਵੇ ਤ  ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 
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ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਧਐਨ ਦ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਪਿਹਲੂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾਵ  ਜ  ਿ ਕਾਇਤ  ਹਨ, ਤ  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹਠੇ  ਿਦੱਤ ੇਵਰੇਿਵਆ ਂਦੀ 

ਵਰਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਿਰਸਰਚ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ  
 
ਜ ੇਤੁਸ  ਿਕਸ ੇਅਿਜਹ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹ ੋਜ ੋਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ 

ਾਮਲ ਨਹ  ਹੈ, ਤ  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਮਰੀਜ਼ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਸੰਪਰਕ ਸੇਵਾ 

(PALS) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ PALS ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਐਨਐਚਐਸ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ 

NHS ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿ ਕਾਇਤ ਜ  

ਪ ਨ  ਦ ੇਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈਹਾਲ ਿਕ, PALS ਇਸ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ 
ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ  ਦੇ ਸਕਦਾ।  
 
ਜੇਕਰ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹੁਾਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਸ ੇਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਤ  ਤਹੁਾਡ ੇਕੋਲ ਨੌਿਟੰਘਮ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਮੁਆਵਜ਼ ੇਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਪਰ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਕਾਨੰੂਨੀ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪ ੈਸਕਦਾ ਹੈ ਨ ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਸ ਿ ਕਾਇਤ  ਦੀ ਸਧਾਰਨ 

ਿਵਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।   
ਜ ੇਅਿਧਐਨ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕਈੋ ਪ ਨ ਹਨ, ਤ  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਵੀਰੋਮ (VROOM) ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 

 ਈਮੇਲ: VROOM@ndorms.ox.ac.uk                           ਟੈਲੀਫੋਨ: 0808 196 2101 

 

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚੇ ਨੰੂ ਪੜਨ ਅਤ ੇਭਾਗ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ 


